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PLANETÁRIUM ŽIAR  NAD  HRONOM,  
MINCOVŇA  KREMNICA 

  
Zájazd z programu CK TRIP „Školské výlety, zájazdy a exkurzie“ 

 

TERMÍN: podľa požiadavky 

 

CENA: podľa počtu účastníkov a miesta nástupu 
V cene je doprava autobusom, sprievodca CK, vstupenky 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, príchod do Kremnice, prehliadka Mincovne, v prípade záujmu návšteva Mestského 

hradu, pokračovanie do Žiaru nad Hronom, návšteva Planetária, návrat v podvečerných hodinách. 

   

Program je možné zmeniť –  najskôr Planetárium, potom Mincovňa – podľa možnosti vstupov. 

 

Odporúčaný počet: 42 žiakov, max. 4 os. pedagogický dozor zdarma. 

 

KRAJSKÁ  HVEZDÁREŇ  a  PLANETÁRIUM – program pre predškolákov  /planetárium a  interaktívne rozprávanie o naj- 

známejších súhvezdiach, telesách na oblohe a ich pohybe v UFO sále/, pre základné školy / rozvija aktuálne školské učivo – 

gravitácia, prehliadka planét slnečnej  sústavy.../ a stredné školy / vývoj vesmíru, Slnečná sústava, tématický videofilm../ Ex- 

kurzia obvykle pozostáva z programu v hviezdnej sále - planetáriu, z prednášky odborného pracovníka, alebo premietania vi- 

deofilmu a následnej diskusie. 

Program je prispôsobovaný veku a požiadavkám samotných návštevníkov. 

 

Mincovňa – najstaršia na svete, od r. 1328 dodnes vyrába minciarske produkty, ktoré patria z hľadiska viacerých kritérií me- 

dzi špičkové výrobky vo svete. Okrem mincí a medailí tu tiež vyrábajú plakety, žetóny, odznaky, vyznamenania, primátorské 

reťaze, rady... Vyrábali sa tu aj slávne zlaté dukáty, považované za najtvrdšiu menu v stredovekej Európe a neskôr striebor-

né toliare. Za vlády Márie Terézie sa razilo v Kremnici viac mincí ako vo všetkých mincovniach monarchie dovedna.  

 

KREMNICA, zlaté mesto, možnosť prehliadky Mestského hradu, komplexu stredovekých budov rôzneho poslania, vznika-

júcich postupne od 13. do 15.st. Je chránený opevnením s mestskými hradbami patriacimi medzi najzachovalejšie na Slo-

vensku. Hradný areál ponúka 6 expozícií v priestoroch štyroch objektov: Románsky karner, Malá veža, Severná veža a Rad-

nica. 
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